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 السفررأس يذوب بني الرؤوس املغلـّفة ب

 لغطاء األسوداعني تستدرك بناتها خلف 
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 احلب أمجل طريقة للموت

 

صيح شرين البارد، والديك ياجلّو ُمرتهل بالصمت يف هذا الت

 ليل، وعلى الطاولة: للمالئكة مع اخليِط األخري من ال

وداء، ونص ، قهوة سوداء لليلة سواحدست سجائر، عود كربيت 

اكمة ملثخنة بأشباهي املرتطويل كشعرك، أكتبه لي ولألدراج ا

 واملنسية. فكيف أعرُب بي إليك؟

، وألني قكِ بكل ما ال أملكخنتُ نفسي البارحة عندما مل أعش

معتذرًا  قد جئُت إليِك اليومال أعتقد أني أملك ما ال أملك، ف

 ؟نينمبا أملك، فهل ستساحمي

وف ريَن على متنها يف جحماوليت معِك كالغيمة اليت تساف

ا، تبننَي لعبنَي بكثباِن ضبابهخياالتي؛ بيضاء يف َرِحم بيضاء، ت

 يديك اشتقِت إلّي، مُتديَن قالعها وتركلنَي سحابها. وإذا ما

خلها بياض. ُتطلنَي من دالتزحيي عن وجهِك املنسي أكوام ال

الغيمة  ألخرية. ُتبعثريَن أكواَماعلّي بطريقِة االبتسامِة 

ب . تنثنني بعودِك الطّيوتتوقفنَي بها على البحِر األكرب

وِق شالالَت خصالتِك من ف ومتشطنَي شعرِك األمسر. َتُصبنَي

 طات. غيبيات السماوات حتى قيعان احملي
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كخدك،  األعماق لؤلؤة كبرية أنتِ ال تعلمنيَ أنكِ ترتكني يف

غريبة بال  لصياد يف الُصدف، وحياةدُُ اوكنز مدفون، وَصدف جي

 أوكسجني.

هناك  ي وقبّلُته. ارمتيُتتقبلُت عزائي فيك وتناولُت ساعد

فِت عن الصورِة اليت وقووجدُتين هنا. حدثُت نفسِك عنِك و

ُتكوريَن  ديِم وجهِك امُلنَهك،خلفها وطالئُع الليل تنهال على س

ا أنا. وألني دمعات سكبته ت وأربعبني يديِك مندياًل مبئاِت الطّيا

ا جاَء ُت فيِك بغرائزي عندمأحُب خساراتي وأحبُث عنها، متادي

لُت كثرُت من اخلري وتوكمن أقصى اخليانة رجٌل يسعى، فاست

  ليعوضين اجلنة. على اهلِل واخرتُت أن حيرمين منِك

 هل سُيرضيِك أن أقايضِك باجلنة؟

رمبا أكوُن خمزية، و ثنا كانْتالطريقُة اليت تتبعُت بها أحادي

ا. أو رمبا لطريقِة اليت تريدينهالرجل الوحيد الذي ال ُيِحبِك با

والقيء  ة تدعوني إىل القرِفأكوُن رجاًل خمتلفًا بتفاهٍة كبري

ؤكُد لي أني  أعرُف اها قرارًا تيف أغلب األحيان. فطبيعيت اليت ال

ياته. رجل ك الكثري املختلف يف حكنتُ رجالً عادياً جداً وليس هنا

لفه و يرمي أطراف عمامته خُيحمِلُق يف وجهه عند كل مرآة وه

بالسواد  الوقار وُيلطُخ شعرُُبعَد أن يعقلها ويتوكل. ال يؤمن ب

كي جيد  ُيشجع إال فريق الشباب خوفًا من أن ُيعـّيَر ببياضه. ال

 ليه. يتواكل ويتخاذلمدرجات امللعب خالية عندما يذهب إ
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لدنيا عوياًل مين وإذا ما فشل مأل ا ح قال هذاكثريًا وإذا ما جن

أيدي  يشاهد إال أفالم  واتهم كل من حوله بالتآمر عليه. ال

د. حيب ها شأن أنثوي كما يعتقمرييف  ويكرُ قراءة الروايات ألن

سه خرية حتى يتطرق لنفاجللوس مساءًا يف جمالس الكذب األ

سلسالت ُع املصدقاء. ُيتابوينفخها باخلواء وااهواء بني األ

تظرًا ند التاسعة مساءًا منالرتكية ألن  مليس  فيها. يرتبع ع

عرب سوى أن  ُيهمُه من أنباء الأخبار الشأن العربي املكلوم وهو ال

من    ُعال فارس . رجليسمعها بعينّيه اجلاحظتني من شفيّت

 ليدًا لألبد.كوَن رجاًل روتينيًا بالواجب عليه يف أغرِب حاالته أن ي

عن  وكلما حاولُت البحث تعلمني أن احلياة صعبة معِك،أ 

ٍُ ُأخرى لعالقتنا تذكرُت  امل تلت  ماري لكة العذراء  عندما قوجو

ًا ني بدأُت أشُك كثريستيوارت  كي ختتلي بالعرش. حتى أ

وىل رغم وراقي يف املرافعة األبعقلييت املتفانية وهي تقدُم كل أ

ِببله، وكل  ولكن ُجلّ ما يشغلين أنها لن ُتسمن ولن ُتغين من جوع.

 عنها، طريقة ال ميكن التوبُةما أهتم فيك له؛ هو أني ُأحبِك ب

فين أبدًا دني حبًا بِك وأال يصروأني أدعو اهلل يف صلواتي أن يزي

ما أحبِك  أن يببيين كثريًا كعنِك. مل ُأفكر يومًا أن أدعو اهلل

ين كي ال لبِك م سريعًة لقكثريًا، بل رمبا كنُت أمتنى جناًة

ك تقولي ن الناس. عارًا ال جيعلأترَك فيِه عارًا أمحر ُتخبئينه ع

 اهم: هذا الرجل األعوج حبييب.
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ياة اليت ْت كبرية جدًا، واحلمنذ البداية والتغريات معِك كان

عِك بني جدًا وجدًا كنُت مكنُت أمارسها غريبة علّي جدًا، و

باهها غري رفِة عنٍي وانتني طخمطوفًا من نفسي جدًا جدًا. وما ب

ديدًا، ل ليلة وقبل النوم يباهلل من حاٍل إىل حال، فأمسيُت ك

نتني قبَل ف بني صورتّي املتبايألعب لعبة البحث عن الفوارق األل

ألنك  حنرف عن الصدر ميينًاُحبِك وبعَد ُقربِك. معِك القلب ا

جلن ح مسموعًا لإلنس واتقعني يف شرق اخلارطة. النبض أصب

 الساقطة. امسك معقوف جملرات البعيدة ومن على الشهبوا

م النائمة ُ بال تعب بني األحالعلى شفيّت كالصلبان النازية أردد

 ري مرتني كلما تذكرتِكواألحالم املتيقظة. أربُت على صد

 اتي معِك كي ال تسبقينوكأمنا ُأهدهُد عليِك. ُأنظُم حي

عي طوياًل دث عنِك مّيِك. أيبجريرتي يف احلب عندما ُأقبُل عين

يبًا  وُأشِعُل لك رأسي شمطواًل وأتشاجر معك قلياًل ُمقلاًل

ك، بهذا املظهر. أشتاق وأمتناُ كثريًا أكثر ألنك يببينه

ؤمن  بني يديك ألني أأحبك، أعشقك، وأمتنى أن أموت كهاًل

ل طريقة كل األحوال، فاحلب أمجبكل دياناتي أني ما دمُت ميتًا ب

 للموت.

ىل أحٍد وال جيعلين أنظر إ ف كفاية خيصين ويغطيينأنِت سق

ضاي لِك استنفذتها معِك، ربعدِك. الطاقات اليت اختزلتها قب

غريُ جحافُل أو ُتفكري بغريي. ُت وغاييت وسعادتي أن ال تبتعدي عين
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من مسائي فأضحك  صورتك بذاكرتي على فلول املساكني

وقي ومن ومن فمامي وخلفي لدكتاتوريتِك واستبدادِك. أراِك أ

ِك نب وأنِت مزهوة بنفسحولي فُأقبُل لك ااهواء من كل جا

انتماءاتي تغّيرُت عيّن حتى ب ترتبنَي شفتيِك على رفوف الفراغ.

نت أني غّير كثريًا شكلي، وآمورغباتي، َتغّير كثريًا صدري وَت

ليوم علين ال أهتم منذ اعندما وجدتك وجدُت حبًا حقيقيًا جي

رس  ألنك ال أنتظُر نشرة  عال فانك أنعم، ولنعومة  مليس  أل

ومنسي. راق حبيبني يف فلم رأمجل، وأبكي كثرياً كالنساء عند ف

بني ائر بكل محاسة ألنك يبوأقرأ الروايات بشغف، وأشجع اجلز

ادُُ اهلل تسليمي لك خريًا أر  أحالم مستغامني . بل أحسسُت بأن

راء يا عذراء لكة العذعلْت امللي دون أن أهتم لقتلِك إياي كما ف

 صدري.

 ذا: تعبت، ولكين أريد القول من كل ه

حيب فعات تشرين الباردة ومن منا ُيريد أن جيد نفسه بني ص

 خلفها؟  أكثر رغم كل الغباوات اليت خيتفي

ات احلميمة ايات القدمية والروايمن منا اآلن ميأل أدراجهُ باحلك

 عنها؟ ا أو يكتبُيكتب اه ألنه يدرُك أنِك فتاة أكرب من أن

نك ارق األلف كي يتأكد أمن منا يلعب قبل نومه لعبة الفو

 لسِت فتاة عادية؟
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يرًا وست بًا كبريًا وشوقًا غزبل من منا يف هذا الليل ميلُك ح

 سجائر وعود كربيت واحد؟

 

 2009شرين الثاني ت                                 
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 أوضاع متقلبة

 

  أصبح الوضع سيئًا كما أعتقد  

األرض  نظرك إىل السماء وتقولينها لنفسك وتتأملني. تصوبني

حلرية. س األشياء املدببة بامتر حولك بأحزاٍن نزقة. تبزغ رؤو

ل من ئني على املرايا فتطتذرعني فضاء احلجرة بال أفق. تتك

ن أن الوقت ُتقدرينجب فكرة. األدراج. حياور جسدك السرير وال ي

ها ذُ الرؤوس مؤملة ألنيتحرك واأليام عادت مضطربة، وأن ه

 مدببة. 

لة مل يع فقط، أسابيع قليتفكرين أن ما حيدث حدث منذ أساب

ملدينة ضحك والنزهات وحرية اتكوني قبلها سوى صديقةً وفيةً لل

كنِت لكثري ونسيِت الكثري وما دامت اإلجازة ُمطمئنة. ُزرِت ا

 همة. مع كل القضايا الغري ُممندجمة 

يئًا من عتقد، ثم عاد الوضع سثالثة أسابيع رمبا، ثالثة كما أ

سعادة  وأهداك سعادًة مؤقتة. جديد. تغّيَر كما تغّيَر أول مرة

كنها بدون وضعها يف الرباد ول ُمعلبة ميكن ركنها على الرفوف أو

 طورتهاخلتعبري، سعادة تكمن مواد حافظة، سعادة مؤقتة إن جاز ا

 دًا سيحدث ذلك ولكنك اليف أنها ميتة ال حمالة وقريبًا ج

 تعرفني متى يبديدًا. 
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يف  هم أول مرة، أصّوركنُت أختيل وجهك وهو يلتقي وجوه

يركض رقها نريون اجملنون وخميليت قسماته امُلتقدة كروما حي

ق عد حيصرك داخل مضييف شوارعها ويضحك. جتلسني على مق

لكنك اب عقواهم لتمري بسالم ومتخرين عب فكرتهم امللعونة،

كني. عرفني السباحة فرتتبتتذكرين كلما مرَّ الوقت أنك ال ت

ام، اليت قيلت منذ ألف ع أفواههم ال تتوقف عن ترديد احلكم

حل  زهم ُمبعثر، وليس لهأوداجهم غاضبة ولونها أمحر، تركي

ختيلتك تقسمني  سوى أن تتقبليهم كما هم. حتى أني

د ه. هناك ما يظهر ويعوأنك تعرفني ما يريدون بسريرتك

 حرون الوقت املناسبفيختبئ ويهمهمون به من ورائك ويت

نِت، ساذجة ظرهم. أما أنِت، فكما ألدخوله، كان وقتاً ُمباركاً يف ن

 جآت الطيبة. وتعتقدين أن احلياة ُحبلى باملفا

ينه ريدابيع فقط. هناك ما ال تثالثة أسابيع تقريبًا، ثالثة أس

رفض أن كثريًا ألن الدنيا ت ولكنه حياول احلدوث معك. تتأملني

ي جبسدك قبل أن ُتلق تسمعك وال تريد أن تفهمك. تدورين

 ا بشعرك وتفكرين يفرأسك بني يديك لتخططي فضاء الدني

ًا وال  حجرتك املظلمة كثريرجل ال أريد معرفة امسه. تغيبني يف

هدات. دية يف مركز التنرتترتددين يف دخول أجواء الغيبة امل

ناها ن القرارات مهما اختذُتفكرين وال تقررين ألنك تعلمني أ

ا أن حنلم عدى أن تكون آراء ولنفهي ال يبدث يف جمتمعاتنا، ال تت
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ؤوس تتنهدين وُتخبئني ر بها دون أن ندور حول محى وقوعها.

 ئًا فعاًل، أصبح الوضع سياألشياء املدببة وتقولني لنفسك:  

 

 2014يلول أ                                                   
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 دردشات

 

 حد.وا بعنواٍن تلفةخم لشخصيات خمتلفان حواران

  : هو _                                                      

  هي : =                                                      

  

 (احلوار األول)

 

_ ..... 

..... = 

 صامتة؟ ملاذا _

..... = 

 تبكني؟ _

 كرجل رتكينت أنت وها كامرأة ينتعشق كنَت أبكي، ال ومل= 

 احلب أول صاخبة كنِت _

 خمتلفة أكثر أشياء ويريك كثرية أشياء يعلمك احلب= 

 تعتقدُ كنَت عما متامًا

 : حاسرة سخريةب تضحك أن قبل قلياًل صمتت
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 لقد ،األفق كب جتوب أفعوانية ةمتاه احلب أن أعلم كنُت= 

   كهةالن  هو أعلم عنه نأك مل ما ولكن، ذلك رأيُت

  النكهة؟ _

 اليت لطعاما نكهات مع حيدث ماك فيك تعلق اليت النكهة= 

 يف طعمكب تأتي التنهدات كل أصبحْت بفمك، لقد تعلق

   صدري

  ُمستسلمة؟ _

 فأوقد دريص يف شيئًا حرك لذيا الوحيد ألنك وجبرأة،= 

   القمم على من ضباببال وحط آب وأنبت النجمات

 : وتسرتسل عيهاتد اليت الطاعة صاع تشق أن قبل قلياًل تصمت

  أعنيه ما سُتدرك يومًا= 

  كذاه تكوني أن أتوقع أكن مل _

 شفتيك تزمو باألشياء يبدق نتأ مثلك، ولسُت مؤمنة أنا= 

   وتتملكها ختتارها أن قبل

   هكذا لسُت _

  أكثر بل= 

 أكملت: تىح لربهة الصمت بينهما دار 

  وسادتك؟ حال كيف= 

 منقبضة زالت ما _

 يببها؟ أال= 
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 أملك أن نىأمت كثرية أحيان يفو جتاهها، بالكثري أحس ال _

  تؤملين أصبحت لقد تغيريها، على الشجاعة

   تفعل ال= 

  ملاذا؟ _

  هدية لي هافقدم تريدها ال كنَت إن= 

  أفعل لن _

   تغريها ال إذًا= 

 .ضحكت أن قبل أخرى مرًة يصمتان

 تضحكني؟ ملاذا _

 شيئًا تذكرت= 

 هو؟ ما _

 عندما دهاألج وسادتي على اوضعته اليت هديتك أتذكر= 

 أستيقظ؟

 أي هدية؟ _

 :هاتلفظ أن قبل لماتبالك أنفاسها وتتعثر تضحك

  الوقت بأهمية ذكرنيت أن أردَت اليت الساعة= 

 بها؟ ما، نعم ،آُ _

 دفعتها لتاليا اليوم صباح ستيقظتا عندما أنين املؤسف من= 

 طعِق إىل ويبولت لسريرا عن فسقطت وسادتي على من

 أخرى. مرة الضحك تواصل
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 !ماذا؟ _

 .يضحكان ثواٍن عشر لبثا

 ختربيين؟ مل ملاذا _

 أجرؤ مل= 

 أنفاسها دأته حتى الالهثة تهاحنجر من صوتها تسرتد أخذت

 : األسيف لصوتها وعادت

  كثريًا املوقف حللت لقد= 

 موقف؟ أي _

 كل رضيي حدث ما أن رأيُت ،املكسورة الساعة موقف= 

 ويرضي، الوقتب تهتم ال فتاة ظلأ أن طبيعيت يرضي، األطراف

 *  وقفت للزمن يقول وكأمنا احلب

 وقفها هو اآلن ت :بهمس تكمل ثم

 تنتظرك اةاحلي سوداوية، تكوني ال _

 ألنها دائمًا نتظرت من هي املرأة أة،املر ينتظر ما هناك ليس= 

 األحالم بلعنة مصابة

 حنلم كلنا _

_________ 
 ما.. الزمن أيها قف : )فاوست  سانل على  غوته  صرخات إحدى يف* 

  .اجلسد ذاكرة  رواية يف مستغامني أحالم  عن!( أمجلك
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أة؛ الرجل الرجل ليس كاملر ا أنأقصد. كم السيئة األحالم= 

أن  ما هي وال يريد اهاحيب اجلمود؛ حيب أن تبقى احلياة ك

 لتطورل تتعصب نظرية أيب تتغري. املرأة خمتلفة؛ فهي تؤمن

 ُيمزجان فنيخمتل عنصرين إىل قطف يبتاج معادلة ويبواها إىل

 شبهونهاي وأطفال كبرية المأح حنو بهن فرتحل حب بذرة

  تسميتهم على إال وال خيتلفون ويشبهونه

 هذا مسعُت لقد نعم _

 مسعت؟ ماذا= 

 تزوجهاي من إال يبب ال املرأة _

  غيب يا يبب نم يتزوجها بأن يبلم بل= 

 لغزاليا ناظم قصة عن ربنيأخ أحدهم أن أيضًا أذكر _

 واحملبس

 وما هي قصة ناظم واحملبس؟= 

 مشوارُ يبدأ انك عندما ناظم أن ،ممن أعلم ولسُت، لي قيل _

 بطبيعة، بهاالعصر وأح ذلك يف ةشهري مطربة على تعرف الفين

 وهو جمدها لتسج كانت فهي ينهماب توافق هناك يكن مل احلال

 هناك كانت كذل على عالوًة، حًاجنا حيقق أن حياول زال ما

  مشكلة أخرى

 هي؟ ما= 



27 

 

 أغدق وقد لذواتا أبناء من رجاًل بيب الشهرية كانت املطربة _

 بالكثري عليها

 * بلت كله حبًا احلب فأمجع= 

 النجاح سبل نم الكثري اها وفر الذي بعشيقها تهيم كانت _

الكثري  عن حبها جلأ من تنازلت أيضًا هي، وماله وأعانها مبنصبه

  سريةت لنفسها أن تكون عشيقًةوارتضمن متطلباتها كامرأة 

 = حب امرأة 

 لرجلا حب حبق ميثل انك وعشيقها، امرأة حب نعم _

 أحب ولكنه اإليه يسكن أسرة ديهول متزوج فالرجل احلقيقي؛

 احلمراء هراتهس إحدى يف لقاء إثر املطربة

..... = 

 جريئًاو وذكيًا األحداث ذُه كل من قريبًا كان ناظم _

 العشيق ىلإ النظر دون باشرًةم املطربة خلطبة تقدم عندما

  باملوضوع يطيب أخرى ظروف أي أو املرموق

 أجابت؟ ومباذا= 

 تتوقعني؟ ماذا _

 بالتأكيد؟ رفضت= 

__________ 
 : األعشى معلقة من بيت عجز* 

 بل ت كله حبًا احلب أمجعف            ُتالئمين ما فتاٌة  وعلقتين
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  حمبس  يدُ ويف اها قدمت عندما مباشرًة بل وافقت _

!!!!!!! = 

  بك؟ ماذا _

  فعل؟ ماذا، وعشيقها= 

 الذوات ابن رباخل ووصل اخلطبة مرأ شاع عندما، الكثري ليس _

 نهاية أنها نفسه لُيقنع املوضوع ياننس وحاول لقاءها يستطع مل

 وضعه على حريصًا كان نهأ مستقباًل، كما ميلك ال حٍب

 االجتماعي

 القصة؟ وانتهت _

  ال= 

 إذًا؟ حدث ماذا _

  أخرى حفلة يف مصادفة ليلة ذات لقيها= 

 فعل؟ وماذا= 

 بعد يطق لمف أعينهما التقت تىح البداية يف هادئًا كان _

 الناس أمام ضربهاب ااهياج وقام صابهوأ أعصابه فقد، صربًا ذلك

 أحد يتدخل أن دون

  !الرجال أيها جربوتكم يا= 

 ؟تقول كانت ماذا أتعلمني _

 ماذا؟= 



29 

 

 يف حملبسا وضع من هو ناظم السبب، لسُت:  تصرخ كانت _

  إصبعي

 :جديد من حديثها جهةو حددْت ثم قلياًل ضحكْت

  تزوجهاي مل إذا بها دثحي الذي تعرف ما ال ولكنك= 

 وبالنسبة، متفانية عاشقة تكونس الرجال لنظرة بالنسبة _

 خرىأ محقاء ستكون النساء لنظرة

 ودعاني وكأمنا الطويل يثاحلد هذا بعد الطرفان سكت

 أخرى. رًةم يتكرر لن احلديث ذاه أن متامًا يعلمان، حبهما

 أخريًا شيئًا منك طلبأ أن ننتهي، أريد أن قبل= 

 سرور بكل _

 قد تكون نأ بعد ستتذكرني نهاأ وسادتك، أشعر ُتغري ال= 

  نسيتين

...... = 

_ ...... 
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 الثاني()احلوار 

 

 من تعلمته ما وكل األخرية، آلونةا يف مهمة األشياء تعد مل

 اليت لعابرةا كالعالقات عابرة راتعبا أصبحت املاضية أقداري

 .األماكن نم األخرى الضفة حنو منارسها

 

_ ..... 

..... = 

  بِك حلمُت _

  لك هنيئًا= 

  األحالم؟ تهمك تعد مل _

  سيدي يا رةالعاب كالعبارات أصبحْت= 

  يب حلمِت عندما أهنئك مل _

  آلنا أنَت كما أمحقًا كنَت= 

  حلمًا تكون أن من أكثر رؤيا ولكنها _

   ممكنة هنئةت بأكرب لك هنيئًا إذًا= 

 (خبذالن. )رؤيا صدقيين _

  األخرية؟ ونةاآل يف مهمة تعد مل األشياء أن لَك أقل أمل= 
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  أشياء ليست لكنها _

 أمك عن أخربني، مكأحال من دعنا، أشياء بل= 

 ماذا؟ _

   أمك= 

 ما بها؟ _

  يببك؟ تعد مل= 

_  ..... 

 السكوت؟ ملاذا= 

 أخافك أصبحُت _

 ملاذا؟= 

   بجي مما أكثر عين تعرفني _

   ليدة(ب تنهيدة يف تغوص نأ تلبث ال شيطانية ضحكة)

  تبدأ؟ أن تريد أنتو تنتهي أن لك تريد هي= 

  أخرى وأشياء _

 ماذا؟ مثل= 

  أتركك نأ أريُد ال أنا، ككيرت كهاًل ترتكين أشياء _

  تركلين؟= 

 ()بضحكة .ثقياًل أصبح مسعك، أتركك _

  ترتكين، آها= 

_..... 
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 أمك يف دعنا ولكن، حقًا= 

  أمي من دعينا بل _

  لوالديك؟ تتنكر أصبحت هل= 

  اخرتته يالذ قدري أنِت رتُ،أخ مل الذي قدري والدّي _

 هذا؟ يعين وماذا= 

 وجيرب عتقادًاا ويعتنقها اختياراتهب دائمًا يتمسك اإلنسان _

  أخطاءُ فيكتشف نهاع يتوب ال كي حبها على نفسه

 إمجااًل يسل أنه قطعًا ولكن رمبا،= 

 إذا عليه سالمهو اهلل صلوات لنيبا عن ُسئل عندما جهل أبو _

 ولكنا ألمني،ا نسميه وكنا قط، كذب ما: )قال يكذب كان ما

 السدانة يفو فسبقونا السقاية يف هاشم وبين حنن تسابقنا

 يطيق لن ما هذاف نيب، الزمان آخر يف منهم يأتي فأن فسبقناهم،

 ( ًاأبد به اإلتيان خمزوم بين

 انتماءات أجل من باهلل تكفرون، لالرجا أيها أنتم أغبياء= 

 عنصرية

 * جهل؟ أبي من كىأذ مجيل أم أن أتعتقدين _

 ؟مين أذكى أنك تعتقد وهل= 

___________ 
 حبٌل جيدها يف طب،احل )محالة اآلية نزلة وفيها اهب أبو زوجة: مجيل أم *

 مسد(. من
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 أي دون نفسي لِك سُأخِضُع ننا،بي مقارنة وجه هناك ليس _

 بك ملقارنةا أهلية نفسي عن أنفيس ورمبا املنافسة، يف رغبة

  تغيريك بالصع فمن رجاًل زلَت ما= 

  تغريي؟ تريدين _

 أحبك كما محقًاأ تكون لن غريتك فإن، ال= 

 هل،  اضياعرت سؤال، حلظة، ال، أمحق؟ أني يعجبك هل _

  يببينين؟ 

  ماذا؟= 

 يببيين كما ًاأمحق أكون فلن غريتت إن أني قليل قبل قلِت _

    صحيح، نعم= 

  يببيين؟ هل _

، أنت تعنيه ام أعين أكن مل، أني يأ، قلتها أني أقصد، نعم= 

 أقصد.. كنت

  تقصدين؟ ماذا _

 تسألين كنَت، مامله، أنت تعنيها اليت بالطريقة احلب ليس= 

  صحيح؟، أمحقًا كنَت ما إذا

  ماذا؟ _

 فأنا خرآ شيء عن وليس، تكمحاق عن لسؤالك بالنسبة= 

 يعجبين ام وأكثر، دائمًا ليسو كثريًا، تعجبين أنك أعتقد

 رجل أنك
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 إذًا أغبياء الرجال _

 على ابيلق ألقى أن منذ لطقوسا ذات متارسون بالتأكيد،= 

 ال وأنتم يءش كل تفهمون أنكم تعتقدون الصخرة، هابيل رأس

  شيئًا تفهمون

 شيء؟ كل فهمني النساء أن يعين هذا وهل _

  غبيات لسن اءالنس أن يعين ولكنه ال،= 

  يائسة؟ فتاة بحِتأص ملاذا، إذًا أخربيين _

   عرفتك حتى كذلك أصبح مل= 

  ناآل حتى تعرفيين مل أنِت _

   باألصوات أحالمي يف تتكاثر رأيتك أن منذ عرفتك لقد= 

 أحالمي؟ يف أنا أعرفك مل وملاذا _

 نفس يف أبدًا جنتمع ال حنن ضغاث،أ وأحالمي رؤى، أحالمك= 

 املهملة أو املهمة األشياء

  املهملة؟ األشياء نم جعلي على تصرين ملاذا _

   األوجه من كثريال يبتمل أغنية نتأ باألساس، شيئًا لست أنت= 

   تطيقه ال ما األغاني يبملي ال _

 باألغاني نؤمن ادعن، تعتقد كما غانيأ دائمًا ليست األغاني= 

   نريد كما

، حنبها اليت غانياأل هي سوًء ألغانيا أكثر بل، سيئة ولكنها _

، فيه وتظل ددحم موقٍف يف تذوقهان عندما بالذاكرة تعلق إنها
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 فعندما ويلةط مدة بعد حزننا عن وعدلنا األيام مرت إن وحتى

  وعيه له نعيدو القديم حزننا هاب فسنتذكر مصادفًة نسمعها

 تلك بك تفعل مل إذا شيئًا يبوي ال أنك متامًا تعلم أنت= 

  شيئًا األغاني

  كذلك؟ أليس، أمحق _

  رجل ألنك محاقتك وُتحب= 

  ماقةباحل تتهمينين مرة ألول _

  قبل؟ نم أمحق أنك لك أقل أمل= 

 أعتقد ال _

 إىل أنظر محقًا،أ تكون أن تريد نتك يومها ولكنك قلتها، بل= 

 الرجال أيها قاءمح ِكذبة أنتم، مليًا نفسك

 أخرى تارًة رجُنخ ومنها نعود، هاوإلي بدأنا، احلماقة من _

 (.بسخرية) أحسنت.= 

 أنِت، النساء لك إىل وليس أنِت ِكإلي أيبدث دائمًا ولكين _

  أنا لي ليسو كرجل إلّي تتحدثني دائمًا

  تقصد؟ ماذا= 

 أمام لنساءا حلقوق الكربى ةالناشط نفسك تنصبني أنِت _

  عنك؟ كلير يباولني ملاذا حيبك، من

  كالرت وليس املرة ذُه الركل عنيت أنك أعتقد= 

   متامًا _
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  من؟ يركل َمن= 

  عنك تركليين أنِت _

  أركلك؟ وملاذا= 

 أعلم لسُت _

  أمك يف دعنا إذًا= 

 ساعاتي والط وأجلس يوم كل نهام أهرب أني تعلم لو أمي _

   لقتلتها اةفت أجل من الكمبيوتر أمام

 ساتر! يا= 

 بصدور يعصفن اللواتي الفتيات هلنمي األمهات أن أتعتقدين _

  أبنائهن؟

   عنيفة تبدو مكأ ولكن، يبديدًا هذا ليس= 

  والرتصد؟ راراإلص سبق مع نفًاُع أليس بصدري أحدثته وما _

   إلّي جذبكأ مل أنا، ارمتيت من أنت= 

_ ...... 

...... = 

 

 2011انون األول ك                                             
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 (2ذاكرة ال إرادية )

 

 يطمس معامل فّوهة الرياضحنني 

 ليلة من احلياة يف ضريِح ميت

 نقاش ُينبُت جدل

 اجلدل ُيثمر يبدي

 التحدي يقطف ألف قـُبلة

1 

2 

3 

3 

5 

5 

7 

9 

 وضاع العدد واملعدود.
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 َشعِرك
 

لَّمِك ها املوُروث هو من عالعدالة ال تقتُص منك، رمبا خجُل

نِهك، غوغائي، ًا باألهمية. ُمتِعب، ُمليَس جديروَعّلمها أن احلب 

نه. وأن األرصفة أخذ، َينال وال ُينال مُمتطِرف، َمجنون، َيأُخذْ وال ُي

ينة. ات للعشاق وإمنا للزوصناديق الربيد مل توضع يف الطرق

الل النزوح الدائم واألطالشعر والشعراء الَقصص والبكاء، و

نكرينها  تنتهكينها عندما ُتالدارسة وقبيلة كاملة من العذريني

ت يب أنك ترتكبني مشكالبسذاجة. مل تعلمي ولو رمجًا بالغ

ا العربي ة وأزمة ثقة ُيراجعهفردية ومجاعية وتردد ويبرر وحداث

مرة لتاريخ لعناته املستمع تارخيه وأساطريُ. تتكبدين عن ا

ناقشات؛ باحثات وتدور رحى املوجلساته الطويلة عندما ُتعقد للم

ب افظون وتتحزب األحزاحاورك احملاورون وُيحاربك احملفُي

عك سوى  طه حسني  ضدك، ويتفق الناس بعدك ولن جتدي م

 ُيصفُق يف قربُ *

___________ 
عر من شكك مبصداقية الش -ولرمبا يكون األ-طه حسني هو أشهر  *

 اجلاهلي.
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ُتصّعد وس ة بفوضويتهاستتحدث الصحافة بتحفظها والتلفز

جتمع لت السلطات الدنيا فياألمور للسلطات العليا بعد أن شغ

ها يف الثة مؤمترات عربية كلالرؤساء ويلتقي الُفرقاء وتقام ث

م يف مكان وسيتبعك اإلعال أوروبا. سُيطاردك املذيعون يف كل

ضح يف  إضاءات  ليو كل زمان وسيستضيفك  تركي الدخيل 

 احلقائق.

دركي ركي الدخيل  أريدك أن ُتطاولة  تقبل أن جتلسي إىل 

 سافرة ولسِت حباجة إىل شيئًا غريبًا يسكنين، أنِت حقيقة

وحة ضحكتك املبحلّون. مقعدين وطاولة مستديرة وبرنامج م

، جتعلين أهرش دائمًا( ممممأممم)ـ واملليئة بالشهقات واملختومة ب

عن ها  المة تعجب كبرية مفادرأسي بتلقائية قبل أن أرفع عليه ع

ء عينيك غنج، وااهدو أي حسٍن نتحدث؟ . خلديك وهج، ويف

ه. اًل دون أن تهتمي لالذي يسكنك يطوي األرض كمدًا وغز

كاد بالغ بعينيك عندما تُمبالغ حبسنك، ُمبالغ بلطفك، وُم

يشك عندما تتعمدي أن ختتفي وأنِت تبتسمني، وُمبالغ بط

تِ فتاة ُمبالغ خدك، وأنلغ بنعومة ُتغيضني. ُمبالغ برقة قدك، وُمبا

تم بكل شيء ميُع ُيطالعها وال تهبكل ما فيها ال ُتطالع أحدًا واجل

قناني ة كموسكو وحاّر وكل شيء يهتم بها. باردة كشتاءات

 ال مني مبا حولك، فأنِتالفودكا. وألن ثقتك ال جتعلك تهت

ر صمتها وضجيجها تتجمهتعلمني أن الدنيا بقضها وقضيضها و
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بسبب دور  األرض ال ت يضًا أنبعدك. وال تعلمني أخلفك وتسري 

الليل  ويف عينيك ناشئة من اجلاذبية بل لُتطارد مهبط قدميك.

نة. رائحة شعرك أسوة حس وحواهما نور من الصبح. وللزهر يف

راحي جاءت بقدومك. وآخر أحزاني هربت مبجيئك وأول أف

بة مسكوبة الُظلل ومسلووأنك عبقرية العطر وكتومة السر و

الغسق  إال ثالث قبالت قبل العلل وشامتك العذراء ال ُيرضيها

 وبعد األرق وأثناء الشفق.

*** 

عرك ني شفتيك، وُتبعدين شتتذرعني بلهفة اللقاء األخرية ب

رك تيك زهرتني وتنتظبأصابعك عن كتفيكِ فتتفتح على شف

ائرين ال ن طابور امُلعدمني واحلاحلياة وال تنتظرينها. تعتقدين أ

حيث أدري  عان صدري وُتكدسينها منخّلفُ أحزاناً تُصبينها يف قيُي

 وترحلني. وال أدري فَتسُكتني، وُتغِفِلني،

 من ومها، كنُت قريبًاآسف مل أكن معك يف نفس التوقيت ي

رجتف تفلني باخلريف وأنا أجرينتش وأنِت بعيدة يف سيدني، يب

ضُ عين ركام فيكِ كل مساء. أنللشتاء، ُتمازحني الريح وأنا أبك

ة، ُتغطي أن أراك كفتاة قبيل األحزان من أجل جديلة، وأتوق إىل

ه. ترتاح ه ليلُه وَتبسطه إليحبيبها بشعرها لينام فيه، وتنسج ل

، تعصب تعطر له وتنتظر أوبتهوُتريح، وتستضيء خبدها املليح، ت

ناصبًة  اصي الكثبان احلزينةجبينها وترتقب طلعته، تقف على نو
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فل القادمة سترت لتتابع آخر القوانتظر على ضمريها املكفها امُل

 باحلب.

 دة بنواصيك كاخلري يفجئُت إليك حبنني األشياء املعقو

ممطرة حوبة بأجواء غائمة وكل خيل واملقبلة مع كل سيل واملص

كايات ع التاريخ والناس حويبكيها أحداث غري ممكنة ألن لك م

 ولي مع شعرك بدايات ال تنتهي.

حلب متاديُت يف ُطرِق امن فجوة الزمن الركيك و سقطُت

بشراً ولن  األخطاء الكثرية إالالكفيف حتى أدركتُ أننا لن نكون ب

ن الدنيا لوال غفوتك املديدة عتكوني جببينك املضيء إال قمرًا، و

بيبة جئُت على ُرباك احل لكنُت مصحوبًا بضحكات الصبح كلما

تى الَسَحر، اجلنة يف املرايا حة وأنت تتأملني جسدك املمزوج برائح

تصف سلني شعرك من ُغرة منوجتمعنَي معك أغنيات القدر، وُتر

 الليل إىل وجنة انبالج الصبح.

ما  ديلة ممكنة، وكثريًادائمًا أخربك أني أريدك بأطول ج

خربك خربك وأنا ال أريد أن أين التعفف والتأفف بعد أن أئميل

ستِ أصابعك يبت مألخبئ عنك كل ضعفي الصاخب كلما غ

تيق على وجنة النور الع وجنات الليل السحيق ونثرِت خيوطه

شوقًا وتوقًا زفريًا ال ينتهي، و وأخذِت معك بصري املأخوذ وزفريًا

ى يف قة بني رئيّت لتتهاديف ناظري، وتهزين أرجوحتك امُلعل

تندثر  فتطرأ أشياء عميقة واجلوف قدومًا وتتناهى إليه رجوعًا
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منك وأدوخ  ة يف ُقبلة أتناواهاوُأحس برغبة كبري أشياء سحيقة

 فيها عنك. 

ة غبية دث عنك وعنه مبواربأحاول معكِ بالطرق امللتوية وأيب

ور اخلدور وحبيسات الصد وأخربِك وأنِت تعلمني أن كل ربات

ويلة كن ختيلهن بال ضفائر طواألمرية النائمة والسندريال ال مي

 هد. القمم وتغوص يف الو ستنحين مع احنناءات اجلسد وتالم

ناعي أن خلي قبل أن يباولي إقترتكني للزمن مكانًا خائفًا بدا

ثريك يقك ويثريك عندما يستالشعر الطويل ال جيوز عليِك، ُيع

ن صفاتك. وأنه من وحيد من يبركاتك وُيخفي الكثري م

لعصرية. وبقات مجال املرأة ااألشياء القدمية اليت أصبحت من م

 قصيدٍة جل َشعر أكتُب فيه ألَفدين أن ُأحبِك من أوأنك ال تري

اعة  يفعلون، وألن احلب طمن ِشعر، ألن الشعراء يقولون ما ال

 تباداها وحنن نبتسم. ورغبة وحاجة ورهبة ولعبة أرواح ن

ي، تتعمدين حشر وعندما تستهويك مضايقيت وحماصرت

كذوبة أن وتطلبني راجيًة بلهفة م األوقات املتكاثرة باحلرية يفَّ،

 رك.ورميه عن مزالق ظه أوافقك على طرحه بعيدًا عن عاتقك

رات حديث املدينة ونش كم مرة جيب أن أخربك أن شعرك هو

ما ُيتابع املقامرون يف احلب ك اجلرائد وله قوائم طويلة يتابعها

 ية. أسواق البورصة العاملاملضاربون أسعار النفط اليومية و
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الدوالر. دينار وأخنفض اليورو ولزاد ملمرت فأرتفع الدرهم وا

ن أزمة عاملي وحذر اخلرباء مسقطت منه شعرة فارتج االقتصاد ال

 وأفلست جاع اجلياع يف العاملاقتصادية جديدة. ُحسد أو ُرصد، ف

ضب أرباب فساد وباء العباد بغالشركات يف كل القارات وانتشر ال

 البالد. 

جاتي فيك مرهونة كثيف وُمنهمر وغزير ومنسدل، وحا

أنا ا من عبق صباحاته، وبتهافِت خصالته، وأنفاسي استدركه

ال عنه، الناس إليه، وتائٌب إ مرهون فيه، ومنذور له، وشارٌد عن

ودة فإن ياها منفوثة بعقٍد مرصوروحي الوحيدة اليت وهبين اهلل إ

ربوتك الذي جتنينه من جفما  سقَط سقطْت، وإن ُتِرَك ُتِركْت،

 إال وجعي؟ 

 

 

     2008يار آ                                            
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 رسالة

 

 .ةغلقمُلا الصناديق رمةُح ريتذك قلياًل تتقدمي أن قبل

 

 عني .نون اآلنسة

 دبع ماأ                  بركاتهو اهلل ورمحة عليكم السالم

 سابقًا لك تبتهك ما كل ،أمتناها كنُت اليت الرسالة هي هذُ

 ألجعل مامكأ بها أتباهى عريةوشا شعرية أشياء جمرد كان

 البالبل بأسرا وتسكت احلقول فتتنهد يبتسمتمرد امل ثغرك

 باليد ُتكتب ال دامت ما رسائل يستل الرسائل. ويرفرف الضباب

 .التاءات اها وتستقيم ااهاءات بها وتلتوي الواوات بها لتعّوج

 أن بعد فتحينهت وما أتركه، أن عدب ُتمسكينه ما هي الرسائل

 اسطوره آخر يف ملوقعةوا واملعطرة مللونةا األوراق تلك وهي أطويه،

 مييلاإل سدناأف لقد آآآآآخ،. رأمح شريٍطمربوطني ب بقلبني

 أسأل ال وكي عنك، لبعيدةا الرياض من أحييك أن بعد

 أنك أعلم أناف عين، وختبئينها اأعرفه اليت أخبارك عن نفسي

 لكفايةا سقف صفحات بني يةاملطو هذُ إىل تصلني عندما

 ستفتحينها .املغلقة الصناديق ةحرم يف متاديت قد ستكونني

 كتب من ِكل أرسلته ما طالعنيسُت بنهم، وُتقلبينها بشغف
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 بـ تتعطرين مباور والشمعتني لصغريا بالدب لتتعلقي وسرتمينها

 .هنا تبتهك ما تقرئي أن قبل  كيودو 

 ..جديد هنا ليس

 وإن يتوقف ال طرامل أن هين األعلى م وصلتنا اليت األخبار آخر

 بشهوة، ملاءا تتلقف واألرض سماءال يف تتكاتف السحب توقف،

 ولبس لباردا كانون إىل الصحراء هذُ يف الربيعي أيار يبول

 ثم ابّيَض شققاملت وجهها .األرض معامل وتغريت الشتاء عباءة

 رائحة منه تفوح دٍرِق إىل فتحولنا ديدج صبٍح مع ترطَب ثم اسّوَد

 معمعة يف غابوا الصامتون لناسا .وربت اهتزت اليت األرض

 يف يتقاذفونها موه الكثرية لضالالتا عن واألحاديث االتهامات

 .نهام ويسخرون البعض بعضهم وجوُ

 ..جديد هنا ليس

 أمحل أن نتظرامل من أصبح كتملت،ا أبي يبنيها اليت السقوف

 يوم كل. بعد تريها مل ديدةج حجرة إىل وأطيافك ُكتيب

 اليت الوافدة الةالعم معه أتابع كي الكبري الشيخ ذلك ُيناديين

 . هناك إىل عودلت الشرق حنو المهاأح مباء بنائها تراب ختلط

 بالشرق؟ محيل شيء كل أن تالحظي أمل

 تتغري ال يكصغرية  اجلديدة يحجرت تكون أن حريصًا كنُت

 آخر يف ميتهار .القدمية غرفيت يف عرفتها اليت احلب معايري

 يف يقفونس الذين الناس عن كب بعيدًا أكون حتى البنيان
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 تركُت .ئيأهوا يف صدري إىل كأضم أن أردُت كلما طرقاتي

 أنك ألتأكد ناكه إىل ذهبت كلما هامن ُأطل وحيدة نافذة فيها

 الرئتني مع يداخل يف تكربين أنكو فقط، النوافذ من تأتني ال

 .الوتني اريجم يف تتنزهني عندما وتسريين األربع، واحُلجرات

 ..جديد هنا ليس

 يف منها الكثري أجد فلم ينهاتريد اليت الكتب عن حبثُت

 ومهزلة ألياما موجودة، أحالم اتورواي الكفاية سقف .مكتبيت

 أي بدون ذاهك اختفت، كيف علمأ ولسُت اختفت البشري العقل

 أذكر. العدم وحن ابتلعها الوقت أن أو أحدهم إىل رحلت مقدمات

ولكنه   الوردي علي  كتاب مللتزمنيا األصدقاء أحد أهديت أني

 يتثقفيطلع و أن ريدُي أنه إىل أشار .ةااهدي يقبل ومل إلّي أعادُ

 تطرف بل يعيًاش يكون بأن يكتِف مل رجٍل من ليس ولكن ويتعلم

  فى؟اخت فأين إلّي، عادُأ هو إذًا. علمانيًا وأصبح

 أقرأُ مل .واتسن عشر من أكثر نذم مكتبيت يف حسني طه أيام

 إال أتذكرُ مل .أحبك أن من صغرأ كنت عندما واحدة مرة إال

 الكتب نيوب الرفوف كل يف نهع حبثُت. لي ذكرِته أن بعد

 الصناديق يف قبُتن .أجدُ مل ولكين ةباألترب واملغطاة املصفوفة

 بي مرَّ نم كل وسألت دقائق بلق ُتنقبني كنِت كما املغلقة

 . ُيعيدها وال لكتبا يستعري ألنه أخي واتهمت
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حتى أني  ،أحد ال ،شيء ال ،ألجدُ ينيسعف ما أجد ومل ،أجدُ مل

 يا الكتب دمالع يبتلع هل خرى!الشك يف العدم مرة أ علىعدُت 

 إىل املغلقة ناديقالص يف نقدمها ال كي منا يأخذها هل ؟يتحبيب

 حنبها؟ ماك القراءة حيب هل حنب؟ من

 الكتاب نادي يف يعمل الذي ليمانيا الرجل ولكن أعلم، لسُت

 .فوالرف بني ثيبح وهو عنها سألهأ اليت الكتب عن حيدثين كان

 يف بساقيه يهرول هوفهنا  شيئًا جيد ال وعندما برغبة بيدُ جيوس

 .معي حاديثهأ يف ويسرتسل لرفوفصفوف ا بني الباهرة العتمة

 أو نيملؤلفا لنفس أخرى كتب أيب أهتم ال أني له أقول كنُت

 ما كل وأن اوين،العن أو املوضوعات نفس يف أريد ما مع تتقاطع

 أني عرف عندماو العدم، ابتلعها ليتا كتيب لي ُيخرج أن أريدُ

 : برتدد لينسأ بقًااس الكتب هذُ قرأت

 رأتها؟ق اليت الكتب تشرتي ملاذا

 .ديةهإنها : له قلت اعندم كبرية ابتساميت كانت

 ..جديد هنا ليس

 أن من كربأ أحبتين اليت لفتاةا ألن بداخلي يكرب حب جمرد

 بي متتلئ ىحت شيء كل من فرغْتت عنها، حيكى أو اها ُيكتب

 وأن أرسلته، لذيا بعطري تتعطر وأن أُأقر ما معي تقرأ أن وقررت

  .مين هدية ألنها ريةصغ دمية أحضانها ويف تنام
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 اليت ناجمالس يف وستجلُس الصغريتني الشمعتني سُتشعل

 األربعة حلروفا ُتردد وهي تعبدينامل كزمرة يوم كل نفتعلها

 . موسى قلب ناطمئ كما قليب يطمئنل دائمًا بها أطالبها اليت

 .. جديد هنا ليس

 األشياء وأن كمع بها أتيِت ندماع أمجل بدت احلياة أن سوى

 وراحت همة،م أصبحت املهملة اءواألشي مهملة أصبحت املهمة

 لطرقاتا كل وتوقفت عينيك على تلتف النقاش حماور كل

 .نتصفن املم البداية وطعم رعشةال لذة وتعلمُت يديك، بني

أن ابتسم  تستحقهي و ،فوقيئًة باملطر ملي مساًء هناك أن وآمنُت

 .اها بامتنان كلما تذكرتك

 

 : لتوقيعا                               

 دال .اءخ                               

 

  دائمًا؛ الرسائل ُيرسم يف كما             

 .أمحر بشريط نامربوط ناقلب             

        2012باط ش                                                                       
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 َفَزع
 

امرأة، وأن  ك امرأة وأن دواءكقد يكون مفزعًا أن تكتشف أن داء

 ومفزع مؤمل ؛ونان القديميف صدرك وجعًا مهيبًا كتاريخ الي

بيح كل الم املزعجة. وألنه ُيُمرتعة باألحعلى سرائر  وناعم ونائم

اك يف أن هناك ثورة ُتح شيء عند احلب واحلرب، فستعتقد

 كون صرخةقدرك. بدايتك األوىل ست ًا يفصدرك وتعدياًل ليلكّي

ك  فيه. سيصفعك غباءسافرة ضد القمع العاطفي الذي كنَت

حتى لو  يببك، ستعرف أنها عندما ال يببها حتى لو كانت ال

 ا أنس الغمام وجيب عليهت ليست لك فأنت من قبيلة تقدكان
 .ُتراقبه وتتحدث عنه وتقتفي أثرُ

 ال أن أعدك بشيٍء وال ميكن لسُت أهددك بها يا قليب املسكني

د امُلقتبس من أناشي نعرف كيف بدأ. قد نتفق على صوتها

احلاملة،  ها املتحّيز لرقتهاالنائمة، قد جنتهد لدراسة عبق الفتنة

نها مجيلة فقط منطقييَّن عندما نقول أ ننا أبدًا لن نكونولك

عتقوها   أو أنهم فقطكاألساطري أو لذيذة فقط كالشوكوال

  .ينابرحيق رحيان اجلنة ثم أرسلوها إل

ط أنظر إىل تفكر فيها. أنا فق هوس شديد قد ُتحسُّ به وأنت

ها رغبات ن ولكنه مثابر. ترى أأحالمك وأتابعها كامُلتعثر الكبري
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بال  ها عنك. تفكر أنهاتلتف حولك ألخذها منك واالبتعاد ب

تظهر بسهولة.  ختتفي بصعوبة وأرق من أن شك أمجل من أن

لرجاَل النساَء والرجاُل ا نساُءُتحّدُث نفسك عنها كما ُيحدُث ال

  .إلخوتهم امُلغرمني وترى يف خيالك ِصبيًة يهمسون بها

تعترب تهدأ قلياًل و ،فسكتغتاظ ومتتعض، يبقد وُتحدق يف ن

النفراد بها. الثروات ال ميكن ا أن هذا ليس شأنك وحدك وأن

خ جديدًا على تاري يس ذلكتتعزى بثقة املهزومني وتهمهم أن ل

ظر اها جع األساطري بنهم. تنالفتنة. تعيد احلسابات بدقة وترا

س من أسقط عباس بن فرنا أن الذيل هو جازمًاتعتقد  وأنت

ة عام كانت بسبب قصيد رب املئةإليها، وأن حومنعه من السفر 

عندما إال  تظاهر ضد نفسهمل ييف عن َشعِرها وأن القذا ملحمّية

 .فيها فكر

ة وأنت تفكر. جترك حيدث أن تستولي عليك لوثة ُمحبب

 يضع العالمات ما هو أبعد. تقول أن اهلل امليتافيزيقيا حنو

أنه فعلها مع تتمنطُق ب ،الكون والدالئل املنطقية خللقه يف هذا

 معهافعلها  ى آمنوا به. وأنهاألنبياء والصدّيقني والشهداء حت

 ك. رغم أنها كانت أمام عندما عّلمها بشامة لتجدها بسرعة

 صياغة األحاديث بقوة عندما تقول ذلك. ستعيد سترتاجع

سك النعمان. ستؤكد لنف بشقائق امُلغطاة برقائق السكر وامُلزينة

 وأنك لست  أو صديقًا أو شهيدًا،ًاأنك لسَت نبّي اليت تعرفك
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بعنقود   عامل الضوء املكتوبتفعل سوى أن تنسحب ال إراديًا إىل

يف  أن ُتمعن نظرك ،شفتيها. ُيبهرك أن تطالعه الكرز امُلعلق على

لكن أفواُ العامل كله و ىتقاطع احلروف رغم أنها تتقاطع عل

مل يف حلظة التأ . تعجبكفليس كمثلها شيء ،ليس كمثلها

ة لرمحة وفداحة الرقالثالثة حتى تتساءل عن حدود ا وجوهها

ث ال الفتنة تأتي من حي ناليت تنتظرك. يأخذك منك أن تعلم أ

 دوانظمة وسامية وخداها يبتدري. ستنظر إليها وترى أنها منت
كون لكية بال توقف. ستكمنطادين مستعدين ألخذك يف رحلة ف

رية الفراغ وستسمع صوت ابتالع حب وملنجهناك قادرًا على رمي ا

 حتكعلق أرجوعها، سُتاها، ستمسك بذيول الشهب وتسافر م
 ،تبتسم هادى يف األفالك وأنتعلى القمر عندما يكون هالاًل فتت

نًا بسعادة غري ومرحًا وصبيانيًا ومفتو ستكون هناك صاخبًا

 .متوقعة

وقدك يطويلة وأنت تفكر.  لكنك أيضًا تؤرق نفسك لياٍل

ن ن ال وسن. يعجبك أسهرك وتتخبط على أعتاب الوسن ولك

أواخر ها كيُترتل عينوأنت تقرأ جبينها كمعوذتني و تضطجع

ن ميأل سهرك النساء. َيحُدُث أ البقرة. تعتربها رقية شرعية من

له.  س فتحاول أن تستسلمعينيك احلاملتني حتى يغلبك النعا

 نهديها. تتغطى لهاُتلقي رأسك على وسادة ناضجة تتخي

ينك أنها ُتيقظ فيك حن جبسدك وأنت تتقوقع معها. جتد
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اآلن ها،  تعود ألن العمر فاتللرباءة والطفولة واألحالم اليت ال

 اِقَم فيكرتب التنهد امُلتَفتضُع معادالت جديدة للحياة وت .تعود
فُع بَك َك يف ذات الوقت. ترتوُتحُس أن النوم يتسرب منَك وإلي

عيُد تقييم تلتصُق جبسدها وأنَت ُت .أو وسادتكعن نهديها 

فتخربك  ليك بصمت يف خياالتكتنظر إ .امُلعادالت يف رأسك

ورها.  ميكننا النوم عند حضسكينتها أنها فتاة تضج أنوثًة وال

ستمرار معك. رقتها وأرقك. حيدث ذلك با جيذبك ضجيج

 بالتأكيد ستحلم نام فأنتوعندما حيدث يف لياٍل قليلة أن ت

ال ينسيان ئنبهان نفسيهما لباألخوين  رايت  يتحدثان بقلق وُي

 ل. الذي

 

 

 2011وز مت                                         
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 كائن ال ُتحتَمل ِخفته

 

 اإلهداء: 

 شعراءحو ورحل مع قافلة الإىل املذكر السامل الذي هجر الن

 اتي مجعهن اهلل يف امرأةاللوإىل النساء الكثريات 

 حبيبيت وإىل   كونديرا  حتى وإن مل يكن

 

*** 

 

 على كوكبٍ آخر منوت ننتقل حلياةٍ أخرى )ماذا لو أننا عندما

 األرض. ماذا لو أن وكبمثقلني بكل خرباتنا القدمية يف ك

حياة على  كواكب أيضًا لكلهناك حياة ثالثة ورابعة وخامسة و

اخلربات  وكب األول للثاني بنفسمن الك حسب الرتتيب. ننتقل

 جلديد. جديدة متوافقة مع الكوكب ا ولكن بأجساد

الكوكب  سكينة أن ترتاح بعدألن يكون كافيًا اهذُ الروح امل

 اخلامس؟(

 ن ال ُتحتمل خفته  ميالن كونديرا  بتلخيص يف  كائ

 

*** 
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هذب أني ال أكتب إال أُل تقّعَر صدري عندما أخربني صديقي

ه. جوُ الشعراء أمثالوأزينه وأحشرُ بفظاظة يف و لوجع. أرتبها

 ال تتوقف جبانب األشياء اليت وأني ُفطرُت وُجبلُت على التوقف

الوجع. لّوح  خر كما يهتز جذعوُتسافر دائمًا. هزني منظرُ السا

ي حتى يها، هشَّ بها مالحملي بسبابته الغليظة ومل يتوكأ عل

لُت ِخفيت فجأة وُأثق ورأيُت شيئًا ينكسر. فقدُت تبلدت وتلبدت

فقط بل  ُتسقطين إىل األرض بااهبوط يف منحنيات أفعوانية ال

 . صرخوا بصوٍت واحد:يبشرني مع أمواتها ألنتهك سباتهم

 )أخرج منها يا ملعون(

 

*** 

 

النوم وهي تضحك.  استيقظْت  ترييزا  ذلك اليوم من

أنها  دلرجل النائم جبانبها تؤكاابتسامتها الذابلة خبيانات 

ُد م كلبتها  كارينني  تلسعيدة مبا رأته. لقد رأت يف النو

طت ثم ترحنت وحنلة. النحلة ترحنت وسق فطريتني هالليتني

الفطريتني  األفق، أما وسقطت ثم طارت بتكُسٍر غائبًة يف

 ااهالليتني فلزمتا مكانهما.
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بتسم. ثقوب جعالها تامل لبهاحنينها للسعادة اللعوب وحقيقة ق 

 ريب مجلًةاً اهذا احللم الغوعلى الرغم من كونها مل جتد تفسري

قادمة زن اهذُ الوالدة الوتفصياًل، إال أنها كانت تضحك ويب

 .النوم عرب بوابة

 السعادة اً معها. نتقاطع يفكانت  ترييزا  سعيدة وكنتُ سعيد

قات. كنُت رنلتقي يف نفس الطاحملكية لنا عرب رجٍل ال نعرفه و

س على احلمد  فرأيتها جتل عائدًا من  العدامة  بصحبة  تركي

. حرقها اجليش األمحركرسي خشيب يف حديقة منزاها اليت أ

 أنظر ناصية الشارع، التفُت وعندما جاوزنا منزاها ووصلنا إىل

اي يف تتحرك. شربُت الش مرًة أخرى فكانت على كرسيها ال إليها

زل  جوسنت حمفوظ  ومررُت على من ب خان اخلليلي  مع  جني

أكثر من ثالث  ستغرقُتغاردير  يف  عامل صويف  وكنت قد ا

يق ألجدها ل أن أعوَد من نفس الطرقب _بتوقيت الورق  _ساعات 

 للفضاء امُلنتشر الكرسي سعيدة وساهمة وتبتسم على نفس

 .أمامها

ة مع مجود إلّي، متهيبة ومتكيف مل أيبدث إليها ومل تنظر

 وُيخربني منظرها ارنينا  خبوفعالقني بصدرها. َتضمُّ  أنا كال

ألصدقاء ال مواربة كما يفعل اعما اختبأ يفَّ عين وتضعه أمامي ب

مهما  ميكن أن يغيب عنها املنسي بنرجسييت الكبرية ال .الشعراء

ال احلقيقة السماء. تثقلين بأرت تبخرُت خبفته وتصّعدُت إىل
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 قيتة وجتعلين جديرًا حبقيكوتطرحين على األرض املتحر

اكمة على ن أعمدة الروايات املرتاملضطربة وامُلنبعثة كاألنبياء م

ن غربة. يف احلديث عاألسرة وعلى الرفوف امُل أرض الغرفة ويبت

فتُح احلكايات اليت ُتست بواباحلديث وامُلقيم من القديم ويف أ

 يقلها الرواة. دائمًا بـ  ُيحكى أن  حتى وإن مل

للوقائع  ُحتمل خفته وأنا مشدوأن قرأُت الكائن الذي ال ُتمنذ  

 احلب: اليت يبدث بطريقة مرتبة لنقَع يف

ما واملاطر جيمعه مثاًل، الصباح الغائم يكونان يف اجلامعة (.1)

ظهر يسريان بني الرفوف مب مُلبتلة،يف املكتبة اجلافة عن املساحات ا

 صطدماندائمًا عندما يدث طالبي مثابر، وال حيدث إال كما حي

قى كل ران وإمنا ينحنيان ويبفجأًة فتنتثر الكتب. رمبا ال ينظ

لثابتة وخيفق األعني فتتحرك األرض ا شيء رتيبًا حتى تلتقي

 قلب.

م مع صديقاتها ويو تسوق (. يكون سائق تكسي وهي يف جولة2)

. تركُب عن األسرار الناعمة نسائي ُمكثف ملضغ اللبان واحلديث

 مثلما يف الزاوية. تصمُت مع امُلحتشد وتلقي جبسدهااجل مع

 النهاية. أيضًا عندما يتحدثن يف يصمنت يف البداية، وتصمُت

مراوغته  هذُ املنمقة يباورُ إحداهن مل تكن هي. ُتحاول

فخ هي تتأمل وتتأمل وتنومماطلته وجسَّ أوضاعه. أما هي ف

ة دو صامتتب بإصبعها كيف تشاء. خبارها على الزجاج وتشكله
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ن حبرارة ملا حيدث م ُمهتمة يف زاوية السيارة لكنها بالتأكيد

 سيجارة. أته البارحة ُيدخنحواها، فهي اليت أوقفته بعد أن ر

لعمل، طار يف آخر ساعات اتكون بائعة تذاكر يف حمطة الق (.3)

ر يل وتنتظر االنتظامعطفها الطويل على جسدها النح تعقُف

تنقل منذ أناٍس ال تعرفهم. هو ي وجوُ لىعرب النافذة املفتوحة ع

كان  بيبته السابقة. لقدثالث سنوات من مدينته إىل مدينة ح

لك اليوم الصدف إال عندما عاد ذنائماً ومل يلتقط احلب امُلرتب ب

 نَهكة.ومِن َمن؟، ِمن الفتاة امُل مثقوبًا حبزنه،

ائحة رمعه وملا مشْت  مل تعشق  توماس  ملا بقيت لو أن  ترييزا 

كن سُتعادل إليها. أيضًا مل ت فرج امرأة يف شعرُ عندما ضمته

 رُ وهي عارية وترتقبالكفة عندما ضمها املهندس إىل صد

الذي مل  د. وغرابة االنتقاماختالجات جسدها بني يدي رجٍل جدي

ينا كما كتبه كالكائن الذي ّيخُف ف تستطيع معه صربًا كان

احلقيقة  ميارسه ويصفُّوكاتبه يف القصص الثالث. يهدهدُ 

تفهامات . يؤثث الكلمات باالسبطريقة غري حقيقية لكنها ُتعجبنا

ليس  كن ننظر منها. وممالريينا من زاوية جديدة مل ن العجائبية

رف أن اس  يف الرواية؛ أن نعكما كان ُيغين  توم _منه ُبد 

ة ولكنها نه يكتب بهذُ الطريقاحلقيقة لن تتغري بعد أن نقرأُ أل

نات الصدف وأقدار الكائتكون أوضح وأشهى وأمتع. يلعب ب رمبا

ذ واملعاطف باملطر وخبار النواف الورقية وحيشُر قرائنه فيها
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الشتاء  ٍن ُمبطن: أنالطويلة كي جيعلك تقول معه بتضام

 ه نزق أيلول.موسم احلب، وأن احلب الصيفي خينق

تلة كديرا  هي تلك الكانت اخلفة اليت يعنيها   كون رمبا

يته.   كما رتبها يف روااليت تبخرت على صدى  الُصدف الست

 نها كنٌز الاول إقناعك بالقناعة وأحي _بطريقةٍ ما _رمبا كان 

دف وأن لَك صدفًا ست كص يفنى كما نقول دائمًا بال قناعة.

ي من يزا ، وأن هذُ الصدف ه توماس  الست اليت مجعته بــ تري

ولك، وأنها تفرض ح ستقرر مصريك ومصري كل شيء من

همًا يف يلة وتلعب دورًا معلى كل القصص اليومية وامُلتَخ نفسها

 دف هي أيضًا منومصائرنا. وأن هذُ الص تكوين أفكارنا وأعمارنا

 واألرض الثابتة يف تنهد بعمق،جعلت الفتاة املنزوية قرب الباب ت

 طات.ق حبًا جديدًا يف احملمكتبة اجلامعة تتحرك، واحلزن خيل

القنوط  ليس لي من بد. أدركين ربتُ إىل األوراق وأنا أغين أنه

عيدًا ألننا  يكتُب حزينًا ويقرأ سوأنا ال أريد أن أكون هكذا، رجاًل

ين ملسكني حياوات اآلخرمواسم احلب. ُيحمُِّل جسدُ ا لسنا يف

ملدن الكراسي اخلشبية وا وابتساماتهم احلزينة من على

 ماكنوكبه األول. يهذي مع األك االفرتاضية وهو ال يزاُل يف

ل الكتابة اءة ألننا سعداء قبالبعيدة وتضطرب عاصفة الشوق للقر

ية اوية األفعوانبرغبة خائفة على حد ااه حمزنون عندها. يقُف

 ترييزا   داخله وجيعلوجسدُ امُلثقل باحلكايات يتكتل ب
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ما ء. يكتب عن الكالب كواألصدقاء ُمحقون ولو كانوا شعرا

هث ، وإن ترتكها تلألنك إن يبمل عليها تلهث عن الكتابةيكتب 

 .وليس له عاصم منها إال الكتب

 

 2010يف ص                                              

 

 

 

 رية هاللية.كروسون قد يكون فطمالحظة: ال
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 (3ذاكرة ال إرادية )

 

 منزلكم الصيفي

 االستقبالغرفة 

 فتاة الربمودا تعشق البيج

 الَشـعر ال متشطه إاّل الريح

 خامت بفصوص أربعة

 فيها املفقود، فيها املولود

 جسد مخري

 تفاح وجنة إيراني

 رمان صدر طائفي

 عنب شفاُ مياني

 يا بستان حبيبيت

 علمتنا فائدة الصيف
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 فتاة الريح

 

كالبشر  ُأطاردَك يا ظلي، ُكنُت وأناواحٌد وثالثون عامًا 

فسي ُتنازعين داد العمر واملطاردة. ناملخلوع من املتعة واملشغول بِتع

ن أكوَن ردني كما أراد اهلل أاآلن عليك، لسُت أعلُم متى سُتطا

 وتكون.

عتمة تقف على الشواهق امل قبل أن ألقاْك كانْت فتاة الريح

قريبًا  الناحلتني. كنُتها وختتلي بالصمت مصرفًة الريح بيدي

إذا ما  فتبتعد بها جنوبًا منها ولكنها كانت يبجب الريح عين

ل مرة ُت جنوبًا فترتكين يف كُكنُت مشااًل ومشااًل إذا ما ُكن

، وكلما يينتعرتعدِة املوت الختناقات التنفس. وكلما أحست بر

ًا أحيا به سقتين من فيض رحيها غيض ،يكتسيينرأت ذبول الُعمر 

 ياًل. قل

 يقرفص جبسدُ وقبضته كنا اثنني وثالثنا عزرائيل الذي

تحينان داد االختناق بعينني تمليئة بالرغبة، ُيطالعين كلما از

لك فصته املعقودة على تالُفَرص. كان يريُد التخلص من قر

م، لقد ن آخرين ال تريد موتهالقمم ولكنها كانْت تريد إاهاءُ ع

 ملوت الصارمة.ا أحكمت قبضتها الناعمة على يدّي

*** 
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اسعة عندما أخربتين أمي البارحة رمست ابتسامتها الت

خي األصغر. كانت قد مبخلوٍق جديد يتكور يف بطن زوجة أ

لك سعة بعام عندما كان ذرمست ابتسامتها الثالثة قبل التا

 كن تعلم أني أملك مناملخلوق يتدفق بظهر أخي. أمي مل ت

 اردونين كلما احننيُتطاألجنة مثانية وعشرون عربيًا ي

فتاة  ع كل ريٍح ترتكها ليبذاكرتي على شاشة جهازي املربعة م

مية أخجل من رجوليت املرالريح. لقد كانت أمي تعتقد أني س

ة الريح  ُتدرك امتالءُ بفتاوراء الظهور من أجل الفراغ الذي ال

امنا بل أن ُتكمل معي أعوبعد أن هربت خلف البحار السبعة ق

درك أمي  تأتي كاملة. مل تكن ُتكدًة لي أن السعادة الالستة مؤ

ى حماور ربُ أطناب خيامها علأن تلك الفتاة قبيلة من الوجع تض

 رحل بعمري إىل من الالقلب األربعة كي تقتات بصدري وت

 تكن تدرك ملالئكة ولقيطة البشر. مليفهمها وال ُيدِركُ أنها فقيدة ا

غريها من  ميانًا وُتحّرُم طاعةإأيضًا أنها كالعقيدة اليت متلؤك 

على  ياء. كانت دائمًا تقفالنساء وُتكّفر حب سواها من األش

الغنج بثقتها املغموسة ب املنابر مع كل معصية حب كي تعظين

 حينما تهمس بالفتيا معلنًة أنها:

 )ال ُتحب القمر؛ ولكنه يعجبها 

 ال ُتحب العمر؛ ولكنها يبياُ

 د ؛ ولكنها ُتطِربها يال يبب أغنية   ِكل األصا
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 شرب سواُ( ال يبب عصري التفاح؛ ولكنها ال ت

فقط،   ُيصرف إاّل للحبيبكانت تؤكد لي دائمًا أن احُلب ال

دون ه أو نستلذ به ولكن بوكل شيء آخر ميكن لنا أن ُنعجب ب

 قيدة فتاة الريح؟!حب، فمن أين لك يا أمي أن تعريف ع

ذي كان على هذُ األرض ال يدمل تكن أمي تعلم أيضًا أني الوح

سم أن . الوحيد الذي كان ُيقيؤمن بالزواج راحًة وحبًا وسكنًا

، األكثر اخلوف واخليانة والكرُيوصَد أبواب بيته يف وجه امللل و

ن يعترب عراق، الوحيد الذي كاإميانًا بغلظة امليثاق وتناسل األ

رنًا ال قدوي فحل قبل أربعة عشر املائة ُقبلة اليت ادعاها شاعر ب

اول . الوحيد الذي كان حيتساوي شيئًا على وجنة فتاة الريح

ينما دًا كي يكون مستعدًا حتعويد نفسه أن ينام على جنبه ممد

 ل وأكثر من ذلك؛ أنييضمها إىل الراحة بقرب احلبيب. ب

جعدين ويضم و ُيقبلُ شفتّيها امُلالوحيد الذي يريد املوت كهالً وه

 .هلنيإىل صدرُ نهديها املرت

تلك أما اآلن فلم يعد ل لقد كنُت كذلك يومًا ما يا أمي،

واج ومل يعد لرغبات الز األحالم الغضة أن تسكن حياتي، بل

ا دامت ال أنا ال أؤمن باألنثى ماملخزية حاجًة يف باقي سنواتي، ف

الختناق. كي ُتعّلُمين ما هو ا تقُف على الشواهق وُتَصّرف الريح

 ليت تركتين ُفتاتًا للريح.ُأمي اإنها فتاُة الريح يا 

*** 
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ُت على دة جتتاحين كلما احننيوثالثني رع حدىيا لِك من إ

رابعة  ها سوى ما بدأته يفذاكرتي أيبسسها بصدري وال أعي من

لعين ريح لي وعين وهي تطارياٍض صيفية كانت فيها ُتصّرف ال

 نيًةسدي وعمري رغبًة ورهبابشقها األمين وأنا أهوي إليها جب

عُر مَت بفصوصه األربعة وأشابتدعها لي الَقَدر. ُأطالع اخلا

وأرجتف  يل اللياِل امُلعتمةبانتمائي إليه، أمسح عن جبينها س

 لفتى الذي فقد توازنكلما ُجلُت بأصابعي عليه. كنُت ا

البقاء  نتُ ذلك الذي هرب منهاجلاذبية وبدأ يرحل إىل القمر. ك

لفراغ وبني احملبوس بني جدران ا فقرر بال علمٍ منه أن ميوت، كنُت

كي  ملرمي على جزر احللمأصابعي شباب وُعمر وياقوت. كنُت ا

يف  فيق بعد سنواٍت مخسأحلم أكثر وأصبح أكرب قبل أن أست

 ابِة احُلب.غَيابِة اجُلب بعد أن كنُت يف غَي

*** 

بعد أن  ذبية فتسقط إىل األرضما أصعَب أن تستعيَد توازن اجلا

. بل يا بعد أن ميوت حبكالقمر. ما أصعب أن يبيتخلى عنك 

لُعمَر كي قدرك. ُتراقُب اما أصعب أن تتذكر ضحكاتك وأنت تب

يشة لكثريون. تستنشق حشوُتلقي جسدك على أريكة كما يفعل ا

على سطوِر  تَك مبمحاٍة تعوُد بهاالنسيان دمعًة دمعة، وَتكتُب حيا

ليها قبل أن لكتابة عع إعادة االعمِر كلمةً كلمة، وكأمنا تستطي

ت بها شواهق. وإذا ما جاءتستنفذ شهيقك املكتوم على تلك ال
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 ن قبلك فستبتسم بفتورإليَك األيام وسألتَك كما ُسئَل م

 الوا: كما ابتَسموا وستقول بهدوء كما ق

لريِح، وأنا لقمم، أنِت ُتصرفني اال شيء تغري، ما زلنا على نفس ا

 أختنق، وعزرائيل يرتبص بي.

 

 2008شرين الثاني ت                                             
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 كتابات ال تعرفينها

 

(3) 

 

 والشدة ءأم الرخا ..جدة

 

حريرية  ذبيةاملطمورة بالذاكرة، جا باألشياءكان يومًا مليئًا 

لق منك تنز .تسمع شيئًا محة بالضجيج دون أندوشوارع مز

 أحداث حلب فرتى اهلل يكتُب يفالوقائع اخلاسرة أمام رغبتك يف ا

 أن تركنا تلك الكعبة منذذلك اليوم آياته اليت ال تنتهي. و

نعود  ألخري أناتعلقنا بأطراف الرجاء  السنني، آالفاملعمورة منذ 

 .دةمراٍت عديدة وأزمنًة مدي يهاإل

نا حنث ذنيب وتطهر أبي، ورح نيبلل أبي ويبللتُ أنا، تطهرتُ م 

أشهر  تةنكوبة بأحزانها منذ ساخلطى حتى تبوأنا أرض املدينة امل

  .كي نتقدم بالوقت

األزمنة  آلن كما نضج يفأطرق برأسه للتاريخ الذي ينضج ا

وقة والالهثة، محة واملخندوات املزعه لألصاملنقطعة، وأرهف مس

رأيته  .جيالٍ أبعد بكثريالقدمية اليت أعرفها وراح أل تعدى األجيال

م يكتبها، فاتها التاريخ فل شيخًا كبريًا يعرف قصصًا كثرية
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ُ املدينةأحداثاً قدمية كانت مكتوبةً على أ املفتوحة على  بواب هذ

 .الساحل

 در به من علىت امللتوية اليت تنحقاوالطر (اللوري)أخربني عن 

عن جدة  ،كة وُتسقطه هناجبال الطائف وتنزلق به على شعاب م

 ن األصدقاء واحلبع ،املختلطة بها القدمية واألجناس الكثرية

بصوته للعمر  يتعكز عصاُ وينحين .والغربة اليت كانوا يعانونها

تتحرك  نفق. الشفاُ اليت كانتاملنفق بسرعة وبال رغبة ولكنه ُي

تأكل  بداخلي مدنًا واللسان الواثق بالقدر كشفت فيه أمامي

بك لظلمة بالضوء وُتجيد حوالناس واحلياة وتطوي ا* العشب

احللم رتون شالعائمة أال ي تهم األجواءعلمهنا الناس و ،النهايات

 .األحالم تى تفّوَتنافذة البحر، فجدة ال تنام ح من

  

(4) 

 

ٌل منهما قدميني أقعدهما املرض، ك قرر أن يزور صديقني

 انعيدتني، أول األمر كيضطجع على سري أبيض يف زاويتني ب

_________ 

 .يبدثت عن جدة القدمية خال مدن تأكل العشب  عنوان رواية لعبدُ*  
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، لقد تلف كليًا عن املشاركةخت املوضوع ُمماًل، لكن املشاهدة

 صديٍققدمية وبأحاديث  ستمتعأ معهم يا قضييت، كنُت هناك

أما  .النسيان وأصبح يهذي على درة الرتكيزق لصديق فقد حتى

وراح  هط، مجع نفسه وأحضر غسولما تبقى فقمنه بقي فاآلخر، 

يبة جدًا من وفيه قر يّف جدتهاينتظر كما أنتظر، األشباُ اليت و

 أملُه يف الثالثني حيين ًاعجوز حلياتي؛ اخرتتها الظروف اليت

خجلت ان العجوز يصر بطريقة أك .فيِك ويبذُل عمرُ إليِك

ال مثقفًا كما كان و نفه ليبدوأبناءُ أن يضع نظارته على أرنبة أ

 شة عندمابًا متلكتين فيه الدهزال. لقد كان املوقف غريبًا مريي

زينًا امُلربك، لقد كان ح رأيت أبي ميزج عواطفه بهذا النحو

  .يدًا معًاوسع

ائمة واطفي احملذوفة من قأنا أيضاً حزين وسعيد معِك، كل ع

 .التقيُت الورثةلك بعد أن حصرُت اإلرث و مشاعري اسرتجعتها

ذي حٍق حقه،  عطيُت كٍلمجعُت األمخاس وقسمُت األسداس وأ

 وضغينة حجب عنك يا سليلة املاءيستحق أن ُي أحدًا يّف مل أَر

يف أحداقي، و عماقي، وحكّمُتِك يفَّأطرايف وأالنساء. قسمُت لك 

أبي ووريث  وأنا أضحك ألثبت أني ابن وبكيُت لك كثريًا

 .األحاسيس املخلوطة بالنقائض
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(5) 

 

أنظر إىل ما  ددُت وأناصافية هي رائحة احلنني عندما مت

ن يلعبان بصوت البحر ُيشبهِك، املغيب والنورسان اللذا

 واصل ونشوة الربدلف وااهبوب املتمن اخل والضحكات القادمة

السحب وتتنزل  إال أن تتصعد مل يتبق .كلها كانت تشبهِك

 قفني معيت. ًا وأنا معِكبشكٍل عمودي لرتقص كما حيدث متام

نا أنا ر قبل أن نستقل سيارتوترحلني معي، تلّوحنَي بكفي للبح

ضحكة زافرة ُ بأمسامد زيد  كما حا  وأبي وثالثنا املخبول

  ل.خيرجها من صدرُ الثقي

اصطفت تودعين  خلمسة من األجساد الغضة قبلتُ خدوداً فاترة

أهوي إىل مشال  رُت ثالثًا وأناّبــعلى باب منزاهم وكنِت معي، ك

ُت ي وأنِت معي، وأكملجدة وكنِت معي، تركُت اجلنوب خلف

مدينة  .نة وأنِت معيتناهت بي الطرقات إىل املدي دعائي حتى

كتوبة عقود الدين امل والتاريخ امُلربم على الرسول واألنصاراليهود و

ت اإلميان مسعتُ أصوا .ويزيد رنًابأفئدة املؤمنني منذ أربعة عشر ق

املعركة  حد وثور. رأيُتت ُأُتنهُك حناجرها بالدعاء على جنبا

هم ينزلون م وشهداءنا، والرماة ووأبصرُت ملع القنا، شاهدُت قتاله

عويل ومثار النقع وال، الد يكر بعد أن يفروجيش خ عن اجلبل،
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 لمواسرها املسلمون ليتعواخليبات والصرعى ومعركة أوىل خي

  .منها درسًا يعلمه اهلل

مصفوفة  اء الباهتة، األشجارمحة باألضواء الصفردالطرق مز

وعمائم  ، وجوُ بيضاء وحلى بيضاءةيف الشوارع الضيقة والفاره

شي صلي بإحلاح واجلميع ميرآن وُتبيضاء ترتل الق بيضاء وأفئدة

سري إىل احلرم عندما ت يقخبشوع وحنن معهم. فأنت تعرف الطر

 .الغالبة مع الفئة

 

(6) 

 

لكنه ال عنق، يتحدث بسرعة و كان وقورًا وخينق نفسه بربطة

 د عملهشاربه بإتقان، جيي يلبس جاكيت رصاصي وحيُف ئ،ُيخط

ن يوفق بني حياول أو عالية، ويقص الفواتري من الطابعة حبرفية

يف استقبال  أنه يكاد يكون وحيدًا الداخلني واخلارجني رغم

 .الفندق

 السويت؟ شاء اهلل عجبكم إن، هآُ _

 مجيل _

 تراُ آخر سويت عندناو _

 خذُنأس _
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 شنط؟ معاك _

  يف السيارة _

 ؟كم حتشرفونا بإقامتكم _

  ثالثة أيام _

 من وين يا أخي الكريم؟ _

 من الرياض _

 ؟أنت والوالد فقط _

 اهلل ثالثنا _

 ومتتمُت يف نفسي: وهي رابعتنا 

ن أعود هناك قلوبًا ُتريد أ نكأنه مسعين عندما ابتسم، أدرك أ

وتنام.  ُتجدل األمل بالدعاءإليها، تقطُع انتظارها بشهقاتها و

ب ال يعرف ينتظر أحدًا، وأن احل تنتظر رغم أنها تعلم أن العمر ال

مزج ود ورمي اجلمرات وامتها كفيلة بسحق احلدابتس وطنًا، وأن

 ةخمتلف زفراتألخلصها من  يهااألرواح، وأنها تستحق أن أعود إل

  .تعلقت بصدرها منذ أن رحلت

 ندقهم ويّوقعينيرحب بي مرًة أخرى يف ف سكَت كثريًا قبل أن

إليك. مل أستدر  انصرفُتورقة ويوقعين فيك، انصرفُت عنه ف

 .يددري وأصبحِت معي من جدومألِت صعنه حتى تعثرُت بك 

امسنا، تناقشنا، حدثتِك، أخربتين وأخربتك، ته مسعتِك،

ُت خوارق الشعور. فتح  عنوسرنا معًا إىل غرفيت وحنن نتحدُث
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ًا ازحتك، وقبلتِك كثريلك الباب وأدخلتك، نظرُت إليك وم

 ندما جاء أبي يوقظينكثريًا وخبأتِك يف اخلزانة ع وضحكنا

 .جرلصالة الف

 ؟أال تذكرين

 ُتراقبني  أمامها طوياًل وأنِتكنِت ُتحبني املرآة يومها، جلسِت

 ترفلني .لناعسةنضوج خديِك مع أضواء الغرفة ا تفاصيل

يستيقظ له الصبح  أن بشعرك يبت هجوع الليل وكلما أراد

 .يا أمرية ..خدعته بضفرية

 ؟ساعتها هل كنُت معِك

 

 (7) 

 

ن هنا، كانت ستواصل م كن لتتوقفترحلة األلفي كيلومرت مل 

 لقنا،لرياض كاألرض؛ منها ُخأرض املغادرة إىل أرض املغادرة، ا

 .رًة أخرىد، ومنها ُنخرج تاوعوإليها َن

بلني القصيم، أفواج املق ىلالطريق كانت خالية من املدينة إ

 قني علىع يف وجهينا امُلطروخصوصًا من دول اخلليج كانت تتاب

طفاله بلهجة كويتية وحيمل أ أحدهم يتحدثمسعُت  .األسفلت

 .طةماراتية يف احملعمائم عمانية أو أنها إ يف السوبر ماركت، رأيُت
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حتى وصلنا إىل  ف علينالوحات السيارات كانت تتلون وختتل

د نستقل ارج املدينة، ومل نكالقصيم واحنرفنا حنو الرياض من خ

على  لسياراتهجمت ا .حتى تزامحت الشوارع مع املغيب الطريق

ب حنو ااهواء تتزحلق بصخ الطريق، هدرت وانطلقت خمرتقًة

 .العاصمة

 الوصول، مخسة أيام نهكناكنا قد أنهينا أحاديثنا كلها وأ 

 نيف الطاعات بعيدًا ع ومخسة مدن تناولناها بسرعة ورغبة

كما تدور سحابة حبك  درنا بها على أنفسنااملعاصي، 

 معي.........

 

 

 2011يار آ                                               
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 على أستار الكعبة

 

 قتدي(())سنٌة تركها لنا اجملنون وبها ن

 

 يا رب

 يا رب 

 يا ماِلَك امُللك

 يا ُمقدَر الِرزق

 يا خالَق الفتنِة من ُتراب

 يا خالَق اجَلنِة والعذاب

 لَك أسلمت

 آمنتوِبَك 

 وبقضائَك رضيت

 وِبرضاَك بقيت

*** 

 اللهم إني َعبُدك

 ابُن َعبِدك

 ناصييت بيدك
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 ماٍض يّف ُحكمك

 عدٌل يفَّ قضائك

 ينَرضيُت جبنِة الُدنيا اليت وهبت

 ولسُت أعلُم عنها مَل منعتين

 وبقضائك رضيت 

 وبقضائك رضيت 

 وبقضائك رضيت

*** 

 يا رب 

 يا رب

 إنك أودعَت يف َعينيها بسميت

 ويف شفتيها جنيت

 وعلى خديها راحيت

 فألُطف بعبِدك بعَد أن رحلت

 وأّمن ُقلوبًا من َمصريها وجلت

 أمست على اجلمع

 وأصبحت على الدمع

*** 

 يا رب

 يا رب
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 إني جائٌع لعينيها فزودني

 إني عاٍر من كفّيها فألبسين

 إني ظامئ لشفتيها فاسقين

 إني ضريٌر خلديها فأرشدني

 فعلمينإني جاهٌل لدارها 

*** 

 يا رب

 يا رب

 لقد ذرعت األرض بعدها

 وشقيت بصدق وعدها

 إال أن أضمها ولست أعلم ملا أنا فيه من خمرٍج

 وأستعرب ببقايا دمعي على حسنها

 وأمرغ خدّي برتاٍب وطئته قدمها

 وأستنشق عطرًا استوطن عنقها

 القيهافإن كنت تعلم أني بعد كل هذا ُم

 فأشدد على قلب عبدك

 صدرُ لوعدكواشرح 

 وانصر عشقه 

 فال ناصر له إال أنت

 وال عامل ملا هو فيه سواك
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*** 

 اللهم إنهم أخذوها مين

 اللهم إنهم أبعدوها عين

 حلبحتى أمست بواٍد غري ذي زرٍع من ا

 حتى أصبحت جبرٍح غري ذي طب

 بك أستجري على بابك امُلحرم

 وبأستار بيتك العتيق املعظم

 فليس لي وجهة إال أنت

 وليس لي غاية إال أنت

 اللهم فثبت قليب على ديدن احلب

 وثبت قلبها على هوى الصب

 فبها ينعم

 ومن بعدها يأمل

 كولست أعلم آلالمي طبًا سوى رمحت

 فتكولست ُأدرك لدمعها كفًا إال برأ

 فنجنا يا منجي القلوب

 وثبتنا على احلب وأن ال نتوب

*** 

 يا رب

 يا رب
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 هاابقدرتك يا رب أردَت أن ألق

 وحبكمتك يا رب أردَت أن أشقاها

 أصابعك وقلوبنا ليست إال بني إصبعني من

 تقلبها كيف تشاء

 فتكتبنا من السعادة سعداء

 أو من الشقاء أشقياء

 عهرمحًة وترزقين إتبا اللهم فإني أسألك أن تريين احلب

 جتنابهوتريين النسياَن أملًا وترزقين ا

 

 اللهم آمني

 اللهم آمني

 اللهم آمني

 

 

 2007شرين األول ت                                            
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 أسرار ُمحرمة

 

 من اكتشف الُقبلة؟  _

 ول مرة؟من وضع شفتيه على شفيت أنثاُ أ _

عند  ن هناك لذًة مالئكيةكيف تناهى إىل عقله اجملنون أ _

لطل وحاملني كضحكات التقاء األفواُ جتعلنا طاهرين كا

 طفل؟ 

 من اكتشف القبلة؟ _

 

*** 

 

 ما الذي حدث؟ _

كن بك رغم وجودك السا أحدثَ ضجيجاً عندما سأل، فاجأني

جهه ال منهجية. تفرسُت وبال غيبة. ورطين فيك وسكُت عنه ب

نفسه  ه. لغُط احلديث يرتباملتجمهر وسقطُت فيه دون أن أجيب

نطلق ال ميكن أن تقولك. توال يرتتب. األصوات تتداخل حنوك و

 قُة شفتيكضورك. دأصداء وصولك قبل أن تنطق نداءات ح

روحانية  بك والصمِت امُلطبق بُتمِثُل احلدَّ الفاصل بني البوِح

ًا كحمرة خديك. رحيلك. احرتاقي بغيابك كان متوهج
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بك. أحسسُت أن  فلسفاتي فيك ضاعت عنك دون التفوُ

بارُ لسهولة. لن أستطيع إخاحلديث معه لن يكون ممكنًا بهذُ ا

تى من كبة. لن أمتكن حمُلربتلقائية عنك يا فتاة التلقائية ا

ب كل ما فينا حمزنون بسبمتويه املوضوعات فأقول له أننا و

ة. بسبِب ا َسئم دوران اجملرالرتابة. بسبب كوكب السعادة حينم

قددِت استبقِت باب صدري و حبريِة السكون اليت يبركْت عندما

تك نًا أن أحدثه عن ضحكمنه قليب بال جناية. لن يكون ممك

ين البارحة. ورتك العاجية اليت أبكتاملعقودة وص املفقودة ورقتك

لذي ي ِقبلة. عن الشغف اعن طعم الُقبلة اليت تركتك حليات

هموم يومك. عنك،  أحسه جتاهك كلما تدثرِت بصدري من

رة  تنتابنا على األِسوعن احلب، وعن وساوس الوسائد اليت

لبة مُلتقنكتبه. عن احلياة ا واحلروف اليت ال تنتهي رغم كل ما

نريد حلها  شكالت الصغرية اليت الاليت ال ميكن التنبؤ بها. عن امل

فيها   احلياة، عما خنافهألننا خنشى حلها. عما حيدث لنا يف

نسخاً مكررة  ننا أننا ال نعيش إالفيحدث لنا ألننا خنافه، وعن إميا

شرتي ياة الرديئة عندما نمن هزائم امُلتبضعني يف أسواق احل

ها أنفسنا تاد األمنيات اليت نشحن بُنريدها. عن ع السلع اليت ال

منا هو ؤوسنا. عن العمر وكأحتى تتكاثر األحالم فتتحطم على ر

الشجر  لنساء اللواتي يقتلعنظل شجرة يف ساعٍة من نهار، وعن ا

 لئال نستظل به. 
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دقين ندما ُنهمشها. لن يصعن السطحية وسذاجتنا امُلكثفة ع

 غائرٌة ن العمق الذي نتكلفه وأنِتمعندما أقول له أنها خري 

 قاع ن العمق يهوي بنا إىلببهائك يف أعماقي. كيف أشرح له أ

تحيٍز ن أخربُ أيضًا بصوٍت ُمااهوس وال نستطيع االنعتاق منه. أ

ليها جيب إقصاؤها والبصق عللثقة أن السعادة سيئة وُمتطرفة و

ني نوأنها تؤمن بالقوا قبل أن يبتل صدورنا وتتمكن منها،

باشر وبال ان. وأن أقول له بشكل موتتساوى باملقادير وترتُد باألحز

د زنك بالفقد، فال تسعسعادة، أن سعادتَك باحلب ستوازي ح

  كثريًا لئال تتجرع حزنًا كبريًا.

ين ني بداخلي وتتكاثركيف أقول له كل ذلك وأنِت تتحرك

نزار اليت  رر امُلحَرمة؟، يا أسراحديثًا لن أقوله يا عقيدة األسرا

قية درويش. ن بريوت وطعم التوت وبنديا حز *متزقه وال يقواها، 

فشيِت عما إذا كنتِ قد ت* بل كيفَ أستطيع أن أسأله عنك و*

جهي دري ونبتت منه على وعليَّ حتى تفتقْت براعم حبك يف ص

ذي حزاني بعدك وما الفاستطاع رؤيتك. عن كشفه املخيف أل

 عدك. و ميكن أن أفعله بعد أن نقضِت

_________ 
 * عن بيت نزار: 

 رًا ُيمزقين وليس ُيقالحسيب وحسبك أن تظلي دائمًا          س  

بندقية كان موضوعها األساسي ال ** عن قصيدة حممود درويش  ريتا  واليت 

 اليت فرقت بني الشاعر وحبيبته.
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مدن غيابك. كيف  بل كيف أسأله عما تفعليه يف آخر

 تنجاد به دون أن أقولك.عليه واالسأستطيع االرمتاء 

ُ على و ف جهي منك. خيربني كيأجعله خيربني عنك وما يقرأ

تى ال تقامسين حبك. وجدك يفَّ وأنا مل أخرب بك نفسي ح

نة. حاديثي معك غري ممكأجعله ُيحدثين عنك عندما أصبحت أ

لسحر علّى. يلفظك كتعاويذ ا ينقل لي ما يراُ يّف وما تشكلينه

القيت هك إال املطر. يوطد عهجيت كالفجر وال يشبفتشرقي مب

معه، ه الزنابق عندما تسبالضوء وحيدثين عن امسك وما تفعل

ي يتبعه. عن قوانني وعن رائحة شعرك وطوفان العطر الذ

مياء وديِك، عن أوهام الكيالفيزياء امُلحتضرة عند جاذبية ف

ء حطم نظريات العلماعندما تتفاعل مع ضوء خديِك. أن ُي

اهام ُسنِن الفالسفة بإ وخيربني عن امرأٍة واحدة نقضت كل

 صمتها الغائب. 

ربني ذي جيعلنا نفتعله. خيأن يشرح لي حقيقة الغياب وما ال

أردُته  ملوجوعة التصالك. بلعن الضمائر املهزومة بانفصالك وا

ك يابك. عن تفاصيل يومأن يسألك ما دام يراك عن حصيلة غ

املعتاد وأنِت  توقاً لسماعها. عن صباحك قداليت ال تهتمني اها وأت

ن خطواتك املثقلة تدفعني جسدك الرخامي عن فراشك. ع

آة. عن امك السريع أمام املربالعطر وثغرك املوشى بالترب وهند

ديلك األبيض يذوب النعاس امُلبكر يكتحل عينيِك ومن
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اح أنت تودعينها كل صببوجنتيِك. عن حزن مقابض األبواب و

لتعليم يث متارسني تعاليم ارسة. عن صخب الشقيات ححنو املد

  مترينها كل صباح فاللفتياتها. عن طوابري الطفولة اليت

عن  لوجوُ حتى وجه أمي.تتذكريين رغم أني أتذكرك يف كل ا

ني ة وحديثك امُلتَعب بصمتك الفاتن وأنِت تعربين األروق

مل تقم  ةالنفعاالت أمام صغريالطاوالت. عن اضطرابك امُلرتع با

دما ات ووجهك املالئكي عنبواجبها املدرسي. عن حجرة املعلم

هات وبهجة املديرة ميتعض من النميمة. عن شكاية األم

ط شعرك امُلنهمكة وإحساسك امُلتفهم جتاهها. عن خيو

ل ا يبمليه فيها. عن كصديقتك يف ترتيبها. عن حقيبتك وم

ن شامتك، متك، عين. عن ابتساما فات منكِ وأردتِ أن ُتبعديه ع

يه عليها عن الدفاتر وما تكتبعن صراخ األقالم شوقاً ألصابعك، و

تر أحزاني ، دفاتر التحضري، ودفاوما تقرئيه فيها. دفاتر الواجبات

  صندوق رسائلك. وعنوأفراحي اليت أكتبها لك وأرميها يف

رر ذات الطريق عندما تق طريق العودة يف ذات السيارة وعلى

ل أردُت دة تنتظرك هي أيضًا. بعلى رؤوس األعمالشمس الوقوف 

 أن يسألك ما دام يراك على وجهي: 

 من هز كتفيك وأيقظك مين؟

 وئية؟ من جعلك تتقدين بصدري كُسَنٍن ض

 أنزاها رئيّت؟ من مجع أحزان املدينة البغيضة و
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 ا؛ بل قولي لي بربك ولن أسألك بعده

  من اجملنون الذي اكتشف الُقبلة؟

 

 

 2012زيران ح                                                            
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 (4ذاكرة الإرادية )

 

 الطابق الثاني

 حجرة اليسار

 ُظـلمة تصفعها مشعة

 رائحة األنثى يف الغرفة

 قطعة شوكوال تذوب مرتني

 ر فارغعصري؛ أحدهما مشغول واآلخكأسا 

 مزهرية

 جسدان مـّيتان إاّل من احلب

 نغٌم يذرُعنا وجعًا حتى الصباح؛

 )هيدي إيامي معك

 أليب اللي بيوجعك

 أنا لوال ااهوى... أنا مني؟(

 

 

 

 



97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتهى ا                                      
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  :يةتوضيحخامتة 

 

ت على فرتا (2014_ 2007هذُ النصوص كتبت بني عامي )

ق نشرُ يف سب _مل يكن مجيعها ام_، والكثري منها متفاوتة

ذي جيعلين أعيد ا الإذاً مرتنت. ديات ومواقع متفرقة على االنمنت

 ؟ مجعها ونشرها

سي الشديد هو يه فيما أكتبه؛ملراجعة، فمما أعانإنه هوس ا

 .اإلضافةواحلذف ووالتدقيق ق يباملراجعة والتعديل والتحق

فضل الكثريين بأن يكتب أ كهناك هاجس يتملكين كما يتمل

الكتاب هذا  ُاراختيلقاء  ه القارئيستحق ماما لديه وأن يقدم 

طريقة ن مراءته، ومل أجد أفضل قدونًا عن غريُ ومكابدته عناء 

ضي قدمًا كي ال أعود إليها وأم سوللتخلص من هذا ااهالنشر 

لنصوص اديد. وألن هذُ حنو حياة عادية أو مشروع كتابي ج

رسائل  ينها، وكثريًا ما وصلتينح الكثري من احلفاوةوجدت 

مكن شكل كتاب إلكرتوني ُيمعجبة بها، فقررت مجعها وطرحها ب

بواًل ن جيد لدى القراء قأ الوصول إليه بطريقة سهلة متمنيًا

  واهلل ولي التوفيق.حسنًا. 

 الد سعيد الداموك خ                                                           

 م2016                                                               
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 األدبي بالرياض. الثقايف العربي بالتعاون مع النادي

 ة يس هناك أي نسخة ورقيهذا الكتاب نسخة إلكرتونية فقط ول

 ه.من

  يد اإللكرتونيربتوى الكتاب على الحمعن ال ترتد بإبداء رأيك 

kh.damuk@gmail.com    
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